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การออกกำลังกายอาจฟังดูเป็นเรื่องหนักๆ ยากๆ
สำหรับคนสูงวัย เพราะอาจทำได้ไม่ถนัด

เหมือนตอนยังหนุ่มสาว แต่การออกกำลังกาย
มีความสำคัญต่อผู้สูงอายุมาก เพราะจะช่วยทำให้

ร่างกายมีสุขภาพดี ป้องกันโรคภัยไข้เจ็บ
รวมถึงช่วยชะลอความเสื่อมของอวัยวะต่างๆ

ทำให้แก่ช้าลง อีกทั้งยังได้ผ่อนคลายอารมณ์และจิตใจ 
ผู้สูงอายุที่ออกกำลังกายเป็นปกติอยู่แล้ว

อาจเรียนรู้ถึงวิธีออกกำลังกายที่เหมาะกับวัย
ส่วนผู้ที่ห่างหายจากการออกกำลังกาย

หรือยังไม่เคยลองออกกำลังกาย
อาจเริ่มต้นด้วยท่าบริหารง่ายๆ ที่สามารถทำได้



กอนเลือกกิจกรรมออกกำลังกาย ผูสูงอายุควรตรวจรางกายเพื่อวัดปริมาณน้ำตาล คอเลสเตอรอล ชีพจร

และความดันโลหิตกอน เพราะหากมีโรค เชน เบาหวาน ความดันโลหิตสูง หรือหอบหืด ก็ควรเลือก

กิจกรรมออกกำลังกายตามคำแนะนำของแพทย

สำหรับผูสูงอายุที่ไมมีโรคประจำตัวใดๆ ควรออกกำลังกายตาม 4 ขั้นตอนตอไปนี้

เหมาะกับผูที่เพิ่งเริ่มออกกำลังกายใหมๆ ควรเริ่มดวยการเดินชาๆ

กอนสัก 5 นาที แลวจึงคอยเพิ่มความเร็วขึ้น และชวงแรกๆ ไมควร

เดินไกลนัก แตเมื่อฝกจนเกิดความอดทนแลว จึงคอยเพิ่มเวลาและ

ความเร็วข้ึนตามลำดับ และส่ิงสำคัญคือ การเลือกรองเทาท่ีเหมาะสม

และคุณภาพดี

การเดินหรือวิ่งช้าๆ 

สิ่งที่ต้องคำนึงก่อนเริ่มต้น

ออกกำลังกายแบบไหนท่ีเหมาะกับผู้สูงวัย

1 ยืดเหยียดกลามเนื้อ 5-10 นาที

3 กอนหยุดกิจกรรมใหคอยๆ ทำชาลงเรื่อยๆ

จนรางกายสูสภาพปกติ 5-10 นาที

4 ใชเวลาออกกำลังกายติดตอกัน

โดยออกกำลังกายทุกวัน วันละ

15-30 นาทีหรืออยางนอย 3 วัน

ตอสัปดาห

2 ทำกิจกรรมที่เลือก 15-20 นาที

เปนทางเลือกที่ดีทางหนึ่งที่สามารถทำในบานได อีกทั้งยังทำใหเกิด

การออกกำลังกายทุกสัดสวน พรอมทั้งฝกความอดทน การทรงตัว 

และการยืดหยุนของขอตอตางๆ ไดดี

บริหารร่างกาย



เหมาะกับผูที่ขอเขาเสื่อม เพราะเปนการฝกกลามเนื้อทุกสวนเชนกัน 

และน้ำจะชวยพยุงน้ำหนัก ทำใหแรงกดลงบนเขาลดลง แตเพิ่ม

แรงตานในการเดิน ทำใหกลามเนื้อไดออกแรงมากขึ้น ทวาการ

วายน้ำเพียงอยางเดียวไมเหมาะกับผูที่มีสภาพรางกายดี เพราะ

รางกายไมไดรับน้ำหนักเลย จึงไมไดชวยในการเพิ่มมวลกระดูก

ว่ายน้ำหรือเดินในน้ำ

นอกจากจะเกิดประโยชนตอรางกายแลว ยังไดรับความเพลิดเพลิน 

แตเปนกิจกรรมที่ตองไปเปนหมูคณะจึงจะสนุก

ขี่จักรยาน

เปนการออกกำลังกายที่เหมาะกับผูสูงวัยที่ไดทั้งฝกความอดทน

ความแข็งแรง ความยืดหยุน และการทรงตัวของรางกาย รวมถึง

ชวยปองกัน รักษา ฟนฟูสภาพรางกายและจิตใจดวย

รำมวยจีน

การฝกออกกำลังกายดวยโยคะสำหรับผูสูงอายุ สามารถทำใหมี

สุขภาพดีทั้งรางกายและจิตใจ

ปจจุบันในสวนสาธารณะใหญๆ  หลายแหง มีการจัดสวนท่ีเรียกวา 

สวนสุขภาพขึ้น เพื่อใหประชาชนไดไปออกกำลังกาย ซึ่งใน

สวนสุขภาพนี้จะมีการจัดฐานออกกำลังกายเปนจุดๆ เพื่อให

ผูออกกำลังกายไดฝกทั้งในเรื่องความอดทน ความแข็งแรง 

ความยืดหยุน การทรงตัว เปนตน ซึ่งเหมาะกับผูสูงอายุ

โยคะ

ออกกำลังกายที่ “สวนสุขภาพ”



• เริ่มต้นออกกำลังกายจากช้าไปหาเร็ว เช่น เดินช้า แล้วค่อยเดินเร็วขึ้นเรื่อยๆ
• สวมรองเท้ากีฬาพร้อมถุงเท้าที่เดินได้อย่างสบาย ไม่คับและไม่หลวมเกินไป
• เลือกกิจกรรมที่เหมาะกับสภาพร่างกาย เช่น ถ้ามีอาการปวดข้อหรือปวดหลัง 
 ควรเลือกกิจกรรมในน้ำ เช่น เดินในน้ำหรือนั่งเตะขาในน้ำ
• เลือกกิจกรรมที่ทำติดต่อได้อย่างสม่ำเสมอตลอดเวลา 10-15 นาที ที่ทำให้
 รู้สึกเหนื่อยพอประมาณ 
• เลือกกิจกรรมที่ทำให้รู้สึกผ่อนคลายมากกว่าเพิ่มความเครียด 
• เมื่อรู้สึกเวียนศีรษะ ตามัว หูอื้อ หรือเจ็บหน้าอก ต้องหยุดออกกำลังกายทันที
• ควรมีเพื่อนหรือคนในครอบครัวร่วมออกกำลังกายด้วยอย่างน้อย 1 คน

• หลีกเลี่ยงกิจกรรมที่เคลื่อนที่เร็ว หรือย่อ-ยืดหัวเข่าอย่างเร็ว หรือบิด-
 หมุนลำตัวอย่างเร็ว เช่น ฟุตบอล วิ่งทางชัน เป็นต้น
• หลีกเลี่ยงการยืดเหยียดกล้ามเนื้อที่ต้องก้มนานๆ หรือยกแขนขาที่เป็น
 มุมกว้างเกินความสามารถ
• งดเลือกกิจกรรมที่ต้องมีการกลั้นลมหายใจไว้นานๆ เช่น ยกดัมเบลที่มี
 น้ำหนักมาก

**เคล็ดลับการออกกำลังกายให้ได้ผลดีต่อผู้สูงวัย**

**สิ่งที่ควรหลีกเลี่ยง**



การบริหารร่างกายง่ายๆ
ทำได้ที่บ้านสำหรับมือใหม่
การบริหารร่างกายในท่ายืน

เหยียดน่อง 

มือสองขางจับขอบโตะหรือพนักเกาอ้ี กาวเทาซาย

ถอยไปขางหลัง 1 กาวยาว ใหเขาซายเหยียดตรง

ปลายเทาตรงไปขางหนา คอยๆ โนมตัวไปขางหนา 

งอเขาขวา พยายามใหสนเทาซายติดพ้ืนตลอดเวลา

ขาขวา : คางไว 30 วินาที ทำซ้ำ 4 ครั้ง

ขาซาย : คางไว 30 วินาที ทำซ้ำ 4 ครั้ง

เหวี่ยงขาออกข้าง

ยืนตรงจับพนักเกาอี้ ยกขาซายออกไปดานขาง 

ปลายเทาช้ีไปขางหนา เขาเหยียด เอวต้ังตรงไมเอียง 

ขาขวา : ทำซ้ำ 10 ครั้ง 

ขาซาย : ทำซ้ำ 10 ครั้ง

เขย่งปลายเท้าสลับยืนบนส้น 

ยืนตัวตรง แยกเทาสองขาง มือขางหนึ่งจับพนัก

เกาอ้ี ยืนเขยงปลายเทา หยุดคางไวเล็กนอย แลว

ลงกลับที่เดิม จากนั้นยกปลายเทาขึ้น ยืนบนสน 

หยุดคาง แลวกลับที่เดิม ทำสลับกัน 10 ครั้ง



งอเข่าและเหยียดสะโพก

ยืนจับพนักเกาอ้ี งอเขาซายยกข้ึนมาใหใกลหนาอก 

พยายามอยาใหลำตัวงอ หยอนขาซายลง แลว

เหวี่ยงไปดานหลัง ใหเขาเหยียดตรง ดึงขากลับสู

ทาเริ่มตน

ขวา : ทำซ้ำ 10 ครั้ง 

ซาย : ทำซ้ำ 10 ครั้ง

โยกลำตัว

ยืนแยกเทากวางพอประมาณ โยกหรือเอียงลำตัว

ไปดานขวา แลวกลับมาดานซาย สลับไปมา 

พยายามยืนใหตรงที่สุด ทำซ้ำ 10 ครั้ง

ย่อเข่า

ยืนจับพนักเกาอี้ งอ (ยอ) เขาทั้งสองขางลงใน

ทาสบาย ใหหลังและศีรษะตั้งตรง โดยอยูหลัง

ปลายเทา เหยียดเขายืนขึ้นสูทาเริ่มตน

ทำซ้ำ 10 ครั้ง



การบริหารร่างกายในท่านั่ง

เหยียดคอ

 เอียงศีรษะลงดานซาย หรือดานขวากอน 

 พยายามใหใบหูใกลหัวไหลมากที่สุด 

 ขวา : คางไว 10 วินาที ทำซ้ำ 10 ครั้ง 

 ซาย : คางไว 10 วินาที ทำซ้ำ 10 ครั้ง

 กมศีรษะ พยายามใหคางจรดหนาอก คางไว 

 10 วินาที ทำซ้ำ 10 ครั้ง

เหยียดข้อเท้า

การกระดกขอเทาข้ึนใหมากท่ีสุดเทาท่ีเปนไปได 

จากน้ันจิกปลายเทาลงใหมากท่ีสุด ทำซ้ำๆ 20 คร้ัง 

หมุนขอเทาตามเข็มนาิกา 20 คร้ัง ทำทีละขาง

หรือสองขางตามใจชอบ

เหยียดหลัง

นั่งแยกขา เอามือวางที่ดานขางทั้งสองของหัวเขา 

จากนั้นคอยๆ เลื่อนมือลงไปจนถึงขอเทา แลว

เลื่อนกลับพรอมยกลำตัวขึ้นตั้งตรง 

เขาซาย : ทำซ้ำ 10 ครั้ง

เขาขวา : ทำซ้ำ 10 ครั้ง

เหยียดเข่า

เหยียดเขาข้ึนมาใหตรง หยุด และเกร็ง แลวดึงเทา

กลับวางบนพื้น 

ขวา : ทำซ้ำ 10 ครั้ง

ซาย : ทำซ้ำ 10 ครั้ง



เตะเท้า

เตะเทาขึ้นลง โดยการเกร็งและงอเขา 

ขวา : ทำซ้ำ 10 ครั้ง 

ซาย : ทำซ้ำ 10 ครั้ง

กรรเชียง

น่ังตัวตรง เหยียดแขนซายตรงไปขางหนา จากน้ัน

งอศอกดึงแขนกลับมาอยูขางลำตัว 

แขนซาย : ทำซ้ำ 1 ครั้ง 

แขนขวา : ทำซ้ำ 10 ครั้ง

ทำสองแขนพรอมกัน : ทำซ้ำ 10 ครั้ง

นั่งสวนสนาม 

ยกเขาข้ึนลง สลับกัน พยายามยกเขาใหสูงข้ึน 

ทำซ้ำ 10-15 ครั้ง

ยกแขน

ยกแขนขึ้นดานขางเหนือศีรษะ หยุดประมาณ 

2 วินาที แลวดึงมือกลับวางบนที่วางแขน 

ขวา : ทำซ้ำ 10 ครั้ง 

ซาย : ทำซ้ำ 10 ครั้ง



เรียบเรียงขอมูลบางสวนจาก
คูมือการอบรมการดูแลสุขภาพผูสูงอายุ 32 ชั่วโมง โดยงานผูสูงอายุ
กลุมงานพัฒนาสงเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดลอมแบบครบวงจร

ศูนยอนามัยที่ 2 กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
การออกกำลังกายในผูสูงอายุ ศูนยอนามัยที่ 6 กรมอนามัย

การออกกำลังกายในผูสูงอายุ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

สามารถสืบคนขอมูลและหนังสือเพิ่มเติมไดที่หองสรางปญญา 
ศูนยเรียนรูสุขภาวะ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.)
หรือดาวนโหลดไดที่ resource.thaiheath.or.th โทร. 02-343-1500 กด 2
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